การจัดทา Explicit Knowledge จากงานประจา
ชื่อเรื่อง ความแตกต่างของการเขียนข้อกาหนดโครงการ และข้อเสนอโครงการในการสาหรับโครงการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก
ชื่อผูเ้ สนอ นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด/ฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบ
๑. ภาระงานที่รับผิดชอบ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ สารวจความต้องการชองผู้ใช้บริการ เขียนรายละเอียดการจัดทาโครงการ และ
แผนการดาเนินงาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน พัฒนา ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม จัดทาคู่มือ และให้การฝึกอบรมที่
พัฒนา ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้ใช้งาน เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขระบบได้ดีขึ้น อีกทั้งให้
คาแนะนาการใช้งาน คาปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน ควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นาเสนอ"
บุคลากรในสานักคอมพิวเตอร์/ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดทาข้อกาหนดโครงการ และข้อเสนอโครงการ
๓. วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่นาเสนอ
๓.๑. เพื่อรวบรวมความรู้และเทคนิคในการจัดทาข้อกาหนดโครงการ และข้อเสนอโครงการ
๓.๒. เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานแทนกัน หรือนาไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
๔. บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่สาคัญ และจาเป็น บอกแนวทางการดาเนินการ วิธีการ หรือวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการ)
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายนอก หลังจากที่ได้มีการประชุมความต้องการกันเบื้องต้นแล้ว
หน่วยงานที่ว่าจ้างจะร่างข้อกาหนดของโครงการ ซึ่งเป็นการระบุรายละเอียดขอบเขตของงาน และคุณสมบัติของที่ปรึกษา
โครงการทีต่ ้องการ ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานที่ว่าจ้าง ได้แก่ ชื่อของโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
คุณสมบัติของที่ปรึกษา ขอบเขตงาน งบประมาณ การจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นต้น สาหรับการเขียนข้อกาหนดของโครงการแต่ละ
หน่วยงานมีการดาเนินการที่ไม่เหมือนกัน คือ บางหน่วยงานเขียนเอง บางหน่วยงานให้ทางสานักคอมพิวเตอร์ร่างให้ก่อน
จากนั้นก็จะส่งกลับไปกลับมา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเป็นขอบเขตที่สามารถทาได้ ซึง่ รูปแบบในการ
เขียนข้อกาหนดโครงการนั้นแต่ละหน่วยงานมีหัวข้อหลัก ๆ ที่คล้ายกัน

ข้อกาหนดโครงการ คือเอกสารที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างจัดทาสาหรับกาหนดขอบเขตของงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน
ตัวอย่างหัวข้อของข้อกาหนด ๓ หน่วยงาน
กองแผนงานและงบประมาณ
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ขอบเขตงาน
งบประมาณ
การจ่ายเงินค่าจ้าง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจ่ายเงินค่าจ้าง
การให้คาปรึกษาหลังการส่ง
มอบ

กลุ่มพัฒนำเครือข่ำยอุดมศึกษำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. วิธีการดาเนินการ
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๕. ขอบเขตการดาเนินงาน
๖. วิธีการและขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน
๗. แผนการดาเนินงาน
๘. การรายงานผลและการเบิก
จ่ายเงิน
๙. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๑. งบประมาณ
๑๒. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
๑๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๕. การให้คาปรึกษาหลังการส่ง
มอบ
๑๖. ค่าปรับ

ข้อเสนอโครงการ คือเอกสารที่ผู้รับจ้างจัดทาสาหรับการยื่นข้อเสนอโครงการให้แก่หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ตัวอย่างหัวข้อของข้อเสนอโครงการ ๓ หน่วยงาน
กองแผนงานและงบประมาณ
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
กลุ่มพัฒนำเครือข่ำยอุดมศึกษำ
สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๒. วัตถุประสงค์
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขตการดาเนินงาน
๓. ขอบเขตงาน
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
๔. งบประมาณ
๔. ขอบเขตการดาเนินงาน
๕. งบประมาณ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
๕. วิธีการและขั้นตอนในการ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖. การส่งมอบงานและการขอรับ
ดาเนินงาน
๗. การส่งมอบงานและการขอรับ
ค่าจ้าง
๖. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ค่าจ้าง
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗. แผนการดาเนินงาน
๘. การให้คาปรึกษาหลังการส่ง
๘. ผลงานการพัฒนาระบบงาน
๘. งบประมาณในการดาเนินงาน
มอบ
ให้กับส่วนราชการ
๙. การรายงานผลและการขอ
๙. ผลงานในการพัฒนา
๙. รายชื่อคณะทางาน
เบิกจ่ายเงิน
ระบบงานให้กับหน่วยงานของ
๑๐. ประวัติคณะที่ปรึกษา
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รัฐ
๑๑. การให้คาปรึกษาหลังการส่ง
๑๐. เอกสารการจดทะเบียนที่
มอบ
ปรึกษาไทย
๑๒. เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นที่
๑๑. รายชื่อคณะที่ปรึกษา
ปรึกษา
๑๒. ประวัติคณะที่ปรึกษา
๑๓. ผลงานการพัฒนาระบบงาน
ให้กับส่วนราชการ
๑๔. รายชื่อคณะทางาน
๑๕. ประวัติคณะที่ปรึกษา

จากตัวอย่างข้อหัวของข้อกาหนดโครงการ และข้อเสนอโครงการข้อเสนอ จะขอแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
ข้อความในส่วนของการรายงานผลและการเบิกจ่ายเงิน ซี่งในตัวอย่างของโครงการหนึ่งที่มีการเบิกจ่ายเงินเป็น ๔ งวด
ข้อกาหนดโครงการ จะเขียนโดยใช้การ จ่ายร้อยละ ตามด้วยระยะเวลา และจานวนเงิน
ข้อเสนอโครงการ จะเขียนโดยใช้การ ส่งมอบงาน ตามด้วยระยะเวลา การขอรับค่าจ้างร้อยละ และจานวนเงิน
สาหรับงวดสุดท้าย จะต้องมีข้อความ “(งวดสุดท้าย)” ต่อจากงวดงานเสมอ เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นงวดงานงวดสุดท้าย
ตัวอย่างการรายงานผลและการเบิกจ่ายเงิน ข้อกาหนดโครงการ

ตัวอย่างหัวข้อการรายงานผลและการขอเบิกจ่ายเงิน ข้อเสนอโครงการ

การขอหนังสือมอบอานาจจากอธิการบดี
การทาโครงการกับหน่วยงานภายนอก มีกระบวนและมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน รวมถึงเวลาการในดาเนินการ ดังนั้น
หลังจากที่ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างได้ทราบถึงกระบวนและเวลาทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานผู้ว่าจ้างได้นาไปวางแผนในการจัดทาหนังสือว่าจ้างต่อไป สาหรับขั้นตอนขอมอบอานาจจากอธิการบดี มีดังนี้
1. หน่วยงานภายนอกจัดทาหนังสือ เช่น จัดทาหนังสือขอให้พิจารณาข้อกาหนด หนังสือขอให้เสนอราคา หนังสือ
ขอให้ยื่นข้อเสนอ หนังสือขอเชิญลงนามสัญญาจ้าง
2. สานักคอมพิวเตอร์รับเรื่องและจัดทาหนังสือขอมอบอานาจจากอธิการบดี
3. สานักบริการวิชาการ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
4. กองกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
5. อธิการบดี ลงนามมอบอานาจ
6. สานักคอมพิวเตอร์จัดทาหนังสือตอบกลับและส่งเอกสารให้หน่วยงานภายนอกต่อไป
การขอหนังสือมอบอานาจ

หน่วยงานภายนอก

สานักคอมพิวเตอร์

สานักบริการวิชาการ

กองก หมาย

อธิการบดี

เริ่มต้น
จัดทาหนังสือขอให้พ ิจารณาข้อกาหนด
/หนังสือ ขอให้เ สนอราคา/หนังสือ ขอให้
ยื่นข้อเสนอ/หนังสือ ขอเชิญ ลงนาม
สัญญาจ้าง

รับเรื่อง และจัดทาหน้ง สือขอมอบ
อานาจจากอธิการบดี

สิ้นสุด

จัดทาหนังสือตอบกลับและส่งเอกสาร
ให้หน่วยงานภายนอก

1-2 วัน

ตรวจสอบเอกสารและหลัก ฐาน

1-2 วัน

ตรวจสอบเอกสารและหลัก ฐาน

1-7 วัน

ลงนามมอบอานาจ

๕. ประโยชน์ที่ได้รับ (บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่นาเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน)
๕.๑. บุคลากรในสานักคอมพิวเตอร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดทาข้อกาหนดโครงการ และข้อเสนอโครงการ
๕.๑. บุคลากรในฝ่ายได้รับความรู้สามารถปฏิบัติงานแทนกัน หรือนาไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

